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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangansosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi serta

pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung telah

mempengaruhi tatanan sistem nilai dan budaya suatu bangsa. Arus

perkembangan dan pertumbuhan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus

dan menjadi kebanggaan suatu negara. Kenyataan sebenarnya telah terjadi

kesenjangan yang sangat mencolok. Pada satu pihak telah terwujud bangunan-

bangunan mewah yang dapat dibanggakan dan menjadi pusat perhatian.Namun

di pihak lain, tidak jauh dari area tersebut tumbuh perkampungan kumuh yang

sangat menyedihkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Dalam

perkampungan kumuh di Indonesia hampir dua pertiga jumlah penduduknya

adalah anak-anak, mereka pada umumnya tergolong anak-anak yang rentan

permasalahan sosial dan perlu mendapat perlindungan khusus untuk

menyelamatkannya.

Anak jalanan adalah istilah yang sudah sangat akrab bagi masyarakat.

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian masyarakat akan tertuju pada

sosok-sosok kumuh, dekil, nakal, dan selalu hadir di perempatan jalan,

tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal.

Sosok anak jalanan, hingga kini merupakan manusia yang menempati

kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok,

ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-
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daerah kumuh atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap,

perangainya yang sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan,

menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah. Ironisnya

lagi, masyarakat bahkan tidak menganggap anak jalanan sebagai manusia

lazimnya. Sebab dalam anggapan masyarakat, anak jalanan adalah anak-anak

yang tidak lagi mempunyai masa depan, tidak bisa diharapkan sebagai generasi

penerus pembangunan dan tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Statusnya sebagai anak jalanan, menyebabkan anak-anak itu harus rela dengan

berbagai hinaan, cacian, makian, kekejaman, kekerasan dan pandangan-

pandangan buruk masyarakat. Permasalahan sosial dapat menimpa keluarga

dan dirinya, dengan sendirinya anak jalanan akan mengalami penghilangan hak

sebagai manusia dan hak sebagai anak oleh masyarakat.

Anak jalanan merupakan anak-anak marginal yang terpaksa atau dipaksa

mencari nafkah bagi diri, keluarga atau orang lain dengan berjualan koran,

menyemir sepatu, pemulung, tukang sapu atau lap mobil, pedagang asongan,

pengemis dan berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang lainnya.

Perampasan terhadap hak-hak anak ini tanpa disadari telah terjadi secara besar-

besaran yang mengakibatkan anak-anak yang tengah menikmati pendidikan di

sekolah-sekolah formal pun mulai terancam dan bahkan tidak sedikit yang

droup out. Kesempatan untuk bermain dan tumbuh kembang sudah mulai

hilang. Kondisi seperti itu merupakan akibat dari ketidakberdayaan orang

tuauntuk melindungi anaknya, sehingga anak-anak dijadikan tumpuan untuk

membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.
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Data terakhir (2010) jumlah anak jalanan yang menjadi binaan

Departemen Sosial sebanyak empat persen dari 5,4 jumlah anak terlantar atau

sekitar 160.000 anak jalanan. Menurut Menteri Sosial RI, anak terlantar di

Indonesia yang usianya di bawah 18 tahun terus bertambah dan kini jumlahnya

telah mencapai 5,4 juta. Dari 5,4 juta anak terlantar itu, sebanyak 232.894 anak

di antaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas tiga kelompok yakni

kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya di jalan, kelompok anak yang 4-5

jam di jalanan, dan kelompok anak yang mendekati jalanan. Jumlah anak

jalanan yang hidup dijalanan di kota Yogyakarta semakin

meningkat.Peningkatan tersebut sangat terasa pada setiap tahunnya

(Tribunnews.(2010).”Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Capai 5,4 Juta”.

www.tribunnews.com. Diakses pada 27 September 2011, Jam 21.00 WIB).

Anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaanya berat dan

ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar

belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan,dan

hilangnya kasih sayang dari orang tua, saudara, maupun teman-temannya,

sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berprilaku negatif. Anak jalanan

ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, atau di propinsi lain.

Ada sebagian anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan

tempat tinggal ayahnya, kondisi ini dikarenakan pekerjaan, adanya konflik

dalam rumah tangga. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga,

ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada
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yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak

yang tak mengenal keluarganya.

Salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan yaitu

keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat

penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang

gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan

jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan

hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik,

dan seksual oleh keluarga, teman, atau orang lain yang lebih dewasa. Menurut

M. Ishaq (1998 : 20), ada tiga kategori kegiatan anak jalanan, yakni : (1)

mencari kepuasan (2) mengais nafkah dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak

jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka tinggal sehari-hari, yakni di

alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal,

pasar, pertokoan, dan mall.

Anak jalanan pada hakikatnya adalah "anak-anak", sama dengan anak-

anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan.

Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik

dan mental mereka karena anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil.

Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa.

Masyarakat tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya

melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang.

Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak

mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta menjadi kering tak menarik.
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Model pembinaan terhadap anak jalanan telah dilaksanakan oleh

beberapa lembaga sosial terkait untuk mengatasi anak jalanan yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini upaya pembinaan anak jalanan telah

ditempuh dengan pengadaan program-program tertentu,salah satunya yaitu

program pendidikan agama Islam yang sering ada pada lembaga sosial terkait

sebagai upaya pendidikankarakter terhadap anak jalanan.Realita yang dapat

dilihat dilapangan masih banyak anak jalanan yanghidup dijalanan.

Kompleksitas permasalahananak jalanan yang terus meningkat serta program

yang belum dilaksanakan secara efektif menyebabkan hasil penanganan anak

jalanan belum optimal.

Secara bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan

menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan

yang mengarahkan tindakan seorang individu. Oleh karena itu, jika

pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat

diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-

kondisi tertentu. Membentuk karakter tidak semudah memberi nasihat, tidak

semudah memberi instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan dan

pengulangan.

Proses pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan

yang dialami peserta didik sebagai pengalaman pendidikan kepribadian melalui

memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai, keutamaan-keutamaan moral,

nilai-nilai ideal agama, dan nilai-nilai moral.Lingkungan masyarakat juga

sangat mempengaruhi terhadap karakter dan watak seseorang. Lingkungan
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masyarakat luas sangat memengaruhi terhadap keberhasilan penanaman nilai-

nilai etika dan estetika untuk pendidikan karakter.

Menurut Shintawati (2010 : 9-10), bahwa nilai-nilai Islam menjadi

inspirasidan sekaligus pemandu utama dalam penyelenggaraan pendidikan

sehingga dengan adanya pendidikan Islamakan mampu:

1. Membentuk sikap dan kepribadian yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip

nilai keilahiyahan. Dengan aqidah yang benar, seorang muslim akan mampu

menunjukkan sikapnya yang tegar, tsabat, istiqomah dan selalu berfihak dan

membela Al Haq.

2. Memompa semangat keilmuan dan karya. Islam mengajarkan pemeluknya

untuk selalu berfikir dan berkarya. Doktrin Islam adalah: ”sebaik-baik

manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi orang lain”.

3. Membangun karakter/pribadi yang saleh : selalu menegakkan nilai-nilai dan

praktek ibadah. Pendidikan Agama Islam mendidik dan mendisiplinkan

pemeluknya untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT. Dengan

perilaku ibadah yang bersih, niscaya akan terbentuk karakter muttaqien,

selalu menjauhi perilaku negatif dan destruktif.

4. Membangun sikap peduli: Islam selalu mengajarkan sikap peduli kepada

orang lain, hewan dan lingkungan. Sikap peduli akan melahirkan sikap yang

selalu membangun dan memecahkan segala permasalahan sosial.

5. Membentuk pandangan yang visioner, berfikir, bekerja dan bertindak untuk

kepentingan masa depan.
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Pendidikan pada hakekatnya bertujuan membentuk karakter anak

menjadi anak yang baik. Khusus untuk anak jalanan pendidikan luar sekolah

yang sesuai adalah dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan

dalam wadah Rumah Singgah.

Rumah Singgah sebagai salah satu metode pendekatan terhadap anak

jalanan menjalankan berbagai macam program pelayanan untuk anak jalanan.

Setiap program yang dilaksanakan haruslah mendatangkan manfaat dan

kebutuhan anak jalanan itu sendiri. Rumah Singgah yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah Rumah Singgah Ahmad Dahlan, yang merupakan salah

satu dari beberapa lembaga sosial yang ada di kota Yogyakarta. Rumah

Singgah Ahmad Dahlan sebagai lembaga sosial non pemerintahan yang

bergerak melakukan pembinaan terhadap anak jalanan serta memonitoring

perkembangan dan hambatan-hambatan yang dialami mereka. Selanjutnya

Rumah Singgah Ahmad Dahlan juga memiliki program-program antara lain

program keterampilan, beasiswa dan pendidikan agama Islam sebagai

pendidikan karakter untuk anak-anak jalanan.

Melihat program pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan

menunjukkan bahwa Rumah Singgah Ahmad Dahlan cukup layak dijadikan

tempat untuk melihat keefektifan pelayanan suatu Rumah Singgah. Pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam yang

dilaksanakan oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan sudah berjalan cukup lama,

akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan pada saat pelaksanaan

dilapangan. Adapun beberapa permasalahan yang muncul pada saat
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pelaksanaan yaitu terkait dengan anak jalanan sendiri sebagai peserta didik

yang terkadang masih labil, selain itu dari faktor pendidik yang terkadang

kurang disiplin waktu pada saat pelaksanaannya.Kedua permasalahan tersebut

dapat mengakibatkan proses pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

menjadi kurang efektif.

Keberhasilan suatu Rumah Singgah dapat dilihat dari keberhasilan

program-program yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis

ingin mengetahui pelayanan suatu Rumah Singgah dalam melaksanakan

programnya terhadap pendidikan karakter individu anak jalanan. Maka untuk

mengetahui sejauh mana pelayanan program di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

dalam menangani anak jalanan ini maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad DahlanYogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah anak jalanan yang hidup di jalanan di Yogyakarta semakin

meningkat.

2. Rendahnya tingkat pendidikan anak-anak jalanan yang turun ke jalan.

3. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan

akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang.

4. Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan.
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5. Masalah anak jalanan berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua dalam

memenuhi kebutuhan keluarga.

6. Pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan

agama Islam yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan masih

belum efektif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka

peneliti hanya dibatasi pada pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melaluiprogrampendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

3. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan uraian di atas, maka peneliti

menetapkan beberapa tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendidikan karakter anak jalanan melalui

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam.

3. Dapat mengaplikasikan pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagi Peneliti

a. Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam di

Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta.

b. Memperoleh pengalaman nyata dan mengetahui secara langsung situasi

dan kondisi yang nantinya akan menjadi bidang garapannya.

c. Mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan.

2. Bagi Rumah Singgah Ahmad Dahlan

a. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam upaya peningkatan

keefektifan pendidikan anak jalanan melalui program pendidikan agama

Islam.
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b. Memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter

anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam.

c. Mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam.

3. Bagi Praktisi Pendidikan dan Akademisi

a. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai

pendidikan karakter anak jalanan.

b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pendidikan luar

sekolah khususnya pendidikan karakter bagi anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam.

c. Wawasan pengetahuan mengenai pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan Yogyakarta.


